VZOR SMLOUVY
O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU DLE § 115 OBCH. ZÁKONÍKU
1. PŘEVODCE
1.1 PNK-Renting s.r.o., se sídlem Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ: 086 99
895, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 323578,
zastoupená Lukášem Krištofem, jednatelem společnosti, (dále jen „PŘEVODCE“)
2. NABYVATEL
2.1 Nabyvatelem se pro účely této smlouvy rozumí osoba, která objedná Ready made s.r.o. a jež
za tímto účelem vyplnila na stránkách o rent.cz objednávkový formulář (dále jen „NABYVATEL“).

3. OBCHODNÍ PODÍL
PŘEVODCE je jediným společníkem obchodní společnosti XY s.r.o. se sídlem xxxxxxxxxxxxx PSČ
xxxxx, IČ xxxxxxxxx zapsané v obchodním rejstříku vedeném xxxxxxxxxx, oddíl xx, vložka xxxxx.
Základní kapitál společnosti činí xxxxxx Kč, vklad PŘEVODCE do základního kapitálu společnosti
činí xxxx Kč (slovy: xxxxxxxx korun českých), a k dnešnímu dni je tento vklad převodce v plné
výši splacen. Obchodní podíl PŘEVODCE činí sto procent.
4. PŘEDMĚT SMLOUVY
PŘEVODCE převádí svůj obchodní podíl ve výše uvedené společnosti ve výši sto procent,
odpovídající vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši xxxxxx Kč se všemi právy a
povinnostmi společníka na NABYVATELE a NABYVATEL převáděný obchodní podíl kupuje a
přijímá a současně přebírá všechna práva a povinnosti na místo převodce v rozsahu převáděného
obchodního podílu.
5. CENA PŘEVÁDĚNÉHO OBCHODNÍHO PODÍLU
Smluvní strany se dohodly, že cena za převod obchodního podílu činí xxxxxx Kč (slovy: xxxxx
korun českých). Tato cena byla uhrazena NABYVATELEM převodci v hotovosti před podpisem
této smlouvy, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
PŘEVODCE prohlašuje, že jím převáděný obchodní podíl není zatížen žádnými právy třetích osob,
že není proti němu a zvláště na tento obchodní podíl veden výkon rozhodnutí nebo exekuce.
V případě, že budou v budoucnu uplatňovány nějaké nároky třetích osob, přejímá veškeré
závazky k těmto nárokům bezvýhradně PŘEVODCE.
NABYVATEL prohlašuje, že tímto přistupuje k zakladatelské listině společnosti XY s.r.o.
Účinky převodu tohoto obchodního podílu nastávají vůči společnosti XY s.r.o. dnem doručení této
účinné smlouvy o převodu, a vůči ostatním subjektům dnem zápisu do obchodního rejstříku.
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